
Pořadové číslo:  20/4.2.5. 

Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a  

 Přerov 30.08.2021 

Návrh pro 20. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 6. 9. 2021 

Zpravodaj:   Michal Zácha , neuvolněný člen Rady města Přerova 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o zřízení práva stavby č. MMPr/SML/1065/2014, 

kterou uzavřely statutární město Přerov a spolek TK PRECHEZA Přerov z.s. dne 

22.10.2014 a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní č. 

MMPr/SML/1074/2014, kterou uzavřely statutární město Přerov a spolek TK 

PRECHEZA Přerov z.s. dne 22.10.2014  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o zřízení práva stavby č. 

MMPr/SML/1065/2014, kterou dne 22.10.2014, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28.6.2018, 

uzavřely statutární město Přerov jako vlastník pozemků a spolek TK PRECHEZA Přerov z.s., 

IČ 22826611, se sídlem Kosmákova 3364/55, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, jako stavebník, 

na jejímž základě statutární město Přerov zřídilo spolku TK PRECHEZA Přerov z.s. k 

pozemkům p.č. 3343/1, p.č. 3344/3, p.č. 3344/4, p.č. 3345/2, p.č. 3345/14 a p.č. 3345/16, vše 

v k.ú. Přerov, právo stavby dle ust. § 1240 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů, jehož obsahem je právo spolku TK PRECHEZA Přerov z.s. mít 

na pozemcích stavbu s názvem „Hala na TK-COURTSOL v areálu TK PRECHEZA Přerov“ 

dle projektové dokumentace P 7-13 zpracované společností AKTÉ projekt s.r.o., IČ 

26960834, se sídlem Kollárova 629/14, 767 01 Kroměříž, s tím, že právo stavby bylo zřízeno 

na dobu 7 let ode dne právních účinků vkladu práva do katastru nemovitostí (tj. do 

22.10.2021) a úplatně za celkovou úplatu ve výši 737.430,- Kč včetně DPH. Dodatkem č. 2 

ke smlouvě o zřízení práva stavby se doba trvání práva stavby prodlužuje ve smyslu ust. § 

1245 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, o 2 roky na 

dobu 9 let ode dne právních účinků vkladu práva stavby do veřejného seznamu na základě 

smlouvy (tj. do 22.10.2023), s tím, že stavebník se zavazuje zaplatit vlastníkovi za dobu 

trvání práva stavby od 23.10.2021 do 22.10.2023 (tj. za dobu 2 let, o kterou se trvání práva 

stavby prodlužuje), celkovou úplatu včetně DPH (21%) ve výši 310.002,- Kč, jejíž výše byla 

stanovena na základě znaleckého posudku č. 27/2021, který vyhotovil znalec *** dne 

10.8.2021. 



 

2. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní č. 

MMPr/SML/1074/2014, kterou dne 22.10.2014 uzavřely statutární město Přerov jako 

budoucí prodávající a spolek TK PRECHEZA Přerov z.s., IČ 22826611, se sídlem 

Kosmákova 3364/55, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, jako budoucí kupující na převod částí 

pozemků p.č. 3343/1 (trvalý travní porost) o výměře cca 80 m2, p.č. 3344/3 (ostatní plocha) o 

výměře cca 30 m2, p.č. 3344/4 (vodní plocha) o výměře cca 30 m2, p.č. 3345/2 (ostatní 

plocha) o výměře cca 430 m2, p.č. 3345/14 (ostatní plocha) o výměře cca 2 100 m2 a p.č. 

3345/16 (trvalý travní porost) o výměře cca 170 m2, vše v k.ú. Přerov. Dodatkem č. 1 ke 

smlouvě o smlouvě budoucí kupní se smlouva o smlouvě budoucí kupní mění tak, že: 

  

a) v čl. I. smlouvy se doplňuje nový odst. 4. ve znění: 

  

„4. Smluvní strany se zavazují, že na základě výzvy budoucího prodávajícího k uzavření kupní 

smlouvy ze dne 12.5.2017, která byla budoucímu kupujícímu doručena dne 17.5.2021, 

uzavřou kupní smlouvu nejpozději dne 22.7.2023.“ 

  

b) stávající čl. I. odst. 4. smlouvy se nově označuje jako čl. I. odst. 5. smlouvy, 

  

c) znění čl. III. odst. 1 bodu 1. smlouvy o smlouvě budoucí kupní, které upravuje způsob 

stanovení kupní ceny za předmět převodu jako jednu z podstatných náležitostí kupní 

smlouvy, se nahrazuje textem: 

  

„kupní cena za předmět převodu se stanoví dohodou smluvních stran ve výši 1.770.330,- Kč, 

jejíž výše odpovídá znaleckému posudku č. 2021/39, který vyhotovil znalec Ing. Ctibor Hošek 

dne 3.5.2021 na stanovení ceny předmětu převodu v místě a čase obvyklé, s tím, že pokud 

bude dodání pozemků podléhat dani z přidané hodnoty, bude kupní cena navýšena o daň z 

přidané hodnoty v platné sazbě daně“ 

  

d) znění čl. IV. odst. 1. a 2. smlouvy o smlouvě budoucí kupní, které upravuje postup 

smluvních stran a sankce v případě nesplnění povinnosti smluvních stran uzavřít kupní 

smlouvu, se nahrazuje textem: 

  

„1. V případě, že jakákoli ze smluvních stran nesplní závazek uvedený v čl. I. odst. 4. této 

smlouvy, je druhá smluvní strana oprávněna žádat soud, aby určil obsah kupní smlouvy 

uvedené v čl. III. této smlouvy. 

  

2. V případě, že jakákoli ze smluvních stran nesplní závazek uvedený v čl. I. odst. 4. této 

smlouvy, je povinna zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč (slovy: 

pětsettisíckorunčeských). Sjednanou smluvní pokutou není dotčeno právo na náhradu škody. 

Smluvní pokuta je splatná na základě písemné výzvy, a to do 10 (deseti) dnů ode dne jejího 

doručení.“ 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinanční skupina: 

S ohledem na časovou tíseň nebyly záměry statutárního města Přerova, které Rada města Přerova 

přijala na své 67. schůzi konané dne 3.8.2021 usnesením č. 2466/67/7/2021 (viz vyjádření Rady města 

Přerova) projednávány v koordinační skupině. Časová tíseň spočívá v tom, že pokud nedojde do 

22.10.2021 k prodloužení doby trvání práva stavby, které bylo zřízeno na základě smlouvy o zřízení 

práva stavby č. MMPr/SML/1065/2014, kterou uzavřely statutární město Přerov jako vlastník 

pozemků a spolek TK PRECHEZA Přerov z.s. jako stavebník dne 22.10.2014, ve znění dodatku č. 1 

ze dne 28.6.2018, jako právo dočasné na dobu 7 let ode dne právních účinků vkladu práva stavby do 

veřejného seznamu (tj. do 22.10.2021), stane se stavba s názvem „Hala na TK-COURTSOL v areálu 



TK PRECHEZA Přerov“ uplynutím doby, na kterou bylo právo stavby zřízeno, součástí pozemků ve 

vlastnictví statutárního města Přerova, na nichž je postavena a statutární město Přerov bude povinno 

uhradit spolku TK PRECHEZA Přerov z.s. za stavbu náhradu ve výši třetiny hodnoty stavby v době 

zániku práva stavby (tj. třetinu ceny stavby v místě a čase obvyklé ke dni zániku práva stavby). 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

S ohledem na časovou tíseň nebyly záměry statutárního města Přerova, které Rada města Přerova 

přijala na své 67. schůzi konané dne 3.8.2021 usnesením č. 2466/67/7/2021 (viz vyjádření Rady města 

Přerova) projednávány v Komisi pro majetkové záležitosti. Časová tíseň spočívá v tom, že pokud 

nedojde do 22.10.2021 k prodloužení doby trvání práva stavby, které bylo zřízeno na základě smlouvy 

o zřízení práva stavby č. MMPr/SML/1065/2014, kterou uzavřely statutární město Přerov jako vlastník 

pozemků a spolek TK PRECHEZA Přerov z.s. jako stavebník dne 22.10.2014, ve znění dodatku č. 1 

ze dne 28.6.2018, jako právo dočasné na dobu 7 let ode dne právních účinků vkladu práva stavby do 

veřejného seznamu (tj. do 22.10.2021), stane se stavba s názvem „Hala na TK-COURTSOL v areálu 

TK PRECHEZA Přerov“ uplynutím doby, na kterou bylo právo stavby zřízeno, součástí pozemků ve 

vlastnictví statutárního města Přerova, na nichž je postavena a statutární město Přerov bude povinno 

uhradit spolku TK PRECHEZA Přerov z.s. za stavbu náhradu ve výši třetiny hodnoty stavby v době 

zániku práva stavby (tj. třetinu ceny stavby v místě a čase obvyklé ke dni zániku práva stavby). 

 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova přijala na své 67. schůzi konané dne 3.8.2021 usnesení č. 2466/67/7/2021, kterým 

v bodě 1. usnesení schválila záměr statutárního města Přerova – uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o 

zřízení práva stavby č. MMPr/SML/1065/2014, kterou dne 22.10.2014, ve znění dodatku č. 1 ze dne 

28.6.2018, uzavřely statutární město Přerov jako vlastník pozemků a spolek TK PRECHEZA Přerov 

z.s. jako stavebník, na jehož základě má dojít k podstatným změnám smlouvy o zřízení práva stavby 

spočívajícím v prodloužení doby trvání práva stavby na dobu 9 let ode dne právních účinků vkladu 

práva do katastru nemovitostí (tj. do 22.10.2023) a změně výše úplaty za zřízení práva stavby, která 

má být provedena v návaznosti na prodloužení doby trvání práva stavby, v bodě 2. usnesení schválila 

záměr statutárního města Přerova - uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní č. 

MMPr/SML/1074/2014, kterou dne 22.10.2014 uzavřely statutární město Přerov jako budoucí 

prodávající a spolek TK PRECHEZA Přerov z.s. jako budoucí kupující, na jehož základě má dojít k 

podstatným změnám smlouvy o smlouvě budoucí kupní spočívajícím ve změně čl. III. odst. 1 bodu 1. 

smlouvy o smlouvě budoucí kupní, který upravuje způsob stanovení kupní ceny za předmět převodu, 

tak, že kupní cena za předmět převodu bude činit 1.770.330,- Kč, s tím, že pokud bude dodání 

pozemků podléhat dani z přidané hodnoty, bude kupní cena navýšena o daň z přidané hodnoty v platné 

sazbě daně, a doplnění smlouvy o smlouvě budoucí kupní o závazek smluvních stran, že na základě 

výzvy statutární město Přerov k uzavření kupní smlouvy, která byla doručena spolku TK PRECHEZA 

Přerov z.s. dne 17.5.2021, uzavřou kupní smlouvu nejpozději dne 22.7.2023 a v bodě 3. usnesení 

schválila záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí ve vlastnictví 

statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 3344/3 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 402 

m2, části pozemku p.č. 3345/2 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 190 m2 a části pozemku p.č. 

3345/16 (trvalý travní porost) o výměře 76 m2, vše v k.ú. Přerov, které se podle geometrického plánu 

č. 7259-10/2021 ze dne 16.6.2021 slučují s pozemkem p.č. 3345/14 (zastavěná plocha a nádvoří) o 

výměře 2 062 m2 v k.ú. Přerov. Občanská veřejnost byla s výše uvedenými záměry seznámena jejich 

zveřejněním na úřední desce obce ve dnech 5.8. – 21.8.2021. 

 

Rada města Přerova přijala na své 68. schůzi konané dne 19.8.2021 usnesení č. 2514/68/7/2021, 

kterým schválila podání návrhu Zastupitelstvu města Přerova schválit usnesení v navrženém znění. 

 

Důvodová zpráva: 

Statutární město Přerov je v současné době vlastníkem následujících pozemků, které se nachází v 



areálu tenisových kurtů na ul. U Rybníka a ul. Kosmákova v Přerově:  

  

- p.č. 3343/1 (trvalý travní porost) o výměře 590 m2,  

- p.č. 3344/3 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 1 522 m2,  

- p.č. 3344/4 (vodní plocha – rybník) o výměře 2 105 m2,  

- p.č. 3345/2 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 1 321 m2,  

- p.č. 3345/14 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 2 062 m2, 

- p.č. 3345/16 (trvalý travní porost) o výměře 688 m2, vše v k.ú. Přerov.   
Na pozemku p.č. 3345/14 v k.ú. Přerov je postavena stavba - jiná stavba bez čp/če (stavba „HALA 

NA TK-COURTSOL v areálu TK Precheza Přerov - I. etapa“ – viz níže), která je součástí práva 

stavby dle ust. § 1240 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

které bylo zřízeno ve prospěch spolku TK PRECHEZA Přerov z.s., IČ 22826611, se sídlem 

Kosmákova 3364/55, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, k pozemkům p.č. 3343/1, p.č. 3344/3, p.č. 

3344/4, p.č. 3345/2, p.č. 3345/14 a p.č. 3345/16, vše v k.ú. Přerov. 

  

V souvislosti s realizací stavby „HALA NA TK-COURTSOL v areálu TK Precheza Přerov - I. etapa“, 

která zahrnovala výstavbu tenisové haly, byly mezi statutárním městem Přerov jako vlastníkem 

pozemků, na nichž byla stavba realizována a spolkem TK PRECHEZA Přerov z.s. jako investorem 

stavby uzavřeny následující smlouvy: 

  

1. smlouva o zřízení práva stavby č. MMPr/SML/1065/2014, kterou dne 22.10.2014 uzavřely 

statutární město Přerov jako vlastník pozemků a spolek TK PRECHEZA Přerov z.s. jako stavebník, ve 

znění dodatku č. 1 ze dne 28.6.2018: 

  

Na základě smlouvy o zřízení práva stavby zřídilo statutární město Přerov ve prospěch spolku TK 

PRECHEZA Přerov z.s. právo stavby dle ust. § 1240 a násl. občanského zákoníku na pozemcích p.č. 

3343/1 (trvalý travní porost) o výměře 590 m2, p.č. 3344/3 (ostatní plocha) o výměře 1 522 m2, 

p.č. 3344/4 (vodní plocha) o výměře 2 105 m2, p.č. 3345/2 (ostatní plocha) o výměře 1 178 m2, 

p.č. 3345/14 (ostatní plocha) o výměře 2 174 m2 a p.č. 3345/16 (trvalý travní porost) o výměře 

709 m2, vše v k.ú. Přerov (pozn. pozemky p.č. 3345/2, p.č. 3345/14 a p.č. 3345/16, vše v k.ú. Přerov, 

jsou označeny způsobem, který odpovídá stavu zápisů v katastru nemovitostí před provedením zápisu 

stavby „HALA NA TK-COURTSOL v areálu TK Precheza Přerov - I. etapa“ do katastru nemovitostí 

na podkladě geometrického plánu č. 7324-95/2021 ze dne 1.6.2021 – viz níže). 

  

Obsahem práva stavby bylo právo spolku TK PRECHEZA Přerov z.s. mít na výše uvedených 

pozemcích stavbu s názvem „Hala na TK-COURTSOL v areálu TK PRECHEZA Přerov“ dle 

projektové dokumentace P 7-13 zpracované společností AKTÉ projekt s.r.o., IČ 26960834, se sídlem 

Kollárova 629/14, 767 01 Kroměříž (pozn. předmětem projektové dokumentace byla pouze I. etapa 

stavby, která zahrnovala stavbu tenisové haly), s tím, že účelem stavby po celou dobu jejího trvání 

bude provozování sportovní činnosti (především výuka tenisu, popř. jiného sportu), jakož i pořádání 

sportovních, kulturních a jiných společenských akcí.  

  

Právo stavby bylo zřízeno za celkovou úplatu ve výši 737.430,- Kč včetně DPH, jejíž výše byla 

stanovena s ohledem na závěry znaleckého posudku č. 1333-20/2014, který vyhotovil znalec *** dne 

9.9.2014. 

  

Právo stavby bylo zřízeno jako dočasné na dobu 7 let ode dne právních účinků vkladu práva 

stavby do veřejného seznamu (tj. do 22.10.2021), s tím, že uplynutím doby, na kterou bylo právo 

zřízeno, právo stavby zaniká a stavba tímto okamžikem přestává být součástí práva stavby a stává se 

součástí pozemků, na kterých je postavena.  

  

Součástí smlouvy jsou ujednání, že při zániku práva stavby je vlastník pozemků povinen zaplatit 

stavebníkovi za stavbu náhradu, jejíž výše bude činit třetinu hodnoty stavby v době zániku práva 



stavby, přičemž hodnotou stavby se rozumí cena stavby v místě a čase obvyklá ke dni zániku práva 

stavby, která bude určena znaleckým posudkem vypracovaným znalcem (znaleckým ústavem), na 

kterém jsou smluvní strany povinny se dohodnout nejpozději 30 dnů před dnem uplynutí doby, na 

kterou bylo právo stavby zřízeno. Náhrada by byla platná do 6 měsíců po dni, k němuž uplynula doba, 

na kterou bylo právo zřízeno (tj. do 22.4.2022). 

  

Na základě smlouvy o zřízení práva stavby č. MMPr/SML/1065/2014 ze dne 22.10.2014 bylo právo 

stavby vloženo do katastru nemovitostí ve prospěch spolku TK PRECHEZA Přerov z.s. jako 

stavebníka v řízení sp.zn. V-6595/2014-808 s právními účinky vkladu práva ke dni 22.10.2014. Právo 

stavby bylo zřízeno s účelem stavby - víceúčelová stavba, s tím, že poslední den trvání práva stavby 

je 22.10.2021.  

  

Pro úplnost uvádíme, že uzavření smlouvy o zřízení práva stavby č. MMPr/SML/1065/2014 ze dne 

22.10.2014, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28.6.2018, bylo projednáno v orgánech obce následujícím 

způsobem: 

  

- dne 6.8.2014 přijala Rada města Přerova na své 96. schůzi usnesení č. 3653/96/6/2014, kterým v 

bodě 2. schválila záměr práva stavby na pozemcích p.č. 3343/1, p.č. 3344/3, p.č. 3344/4, p.č. 3345/2, 

p.č. 3345/14 a p.č. 3345/16, vše v k.ú. Přerov, v majetku statutárního města Přerova – záměr byl 

uveřejněn na úřední desce obce ve dnech 8.8. – 22.8.2014, 

  

- dne 10.9.2014 přijala Rada města Přerova na své 99. schůzi usnesení č. 3801/99/6/2014, kterým v 

bodě 1. podala návrh Zastupitelstvu města Přerova zřídit dle ust. § 1240 a násl. občanského zákoníku 

právo stavby k pozemkům p.č. 3343/1, p.č. 3344/3, p.č. 3344/4, p.č. 3345/2, p.č. 3345/147 a p.č. 

3345/16 v k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerova ve prospěch TK PRECHEZA Přerov 

o.s. jako stavebníka, na jehož základě bude stavebník oprávněn mít na pozemcích stavbu haly na TK 

COURTSOL v areálu TK PRECHEZA Přerov, a to na dobu dočasnou 7 let, za úplatu stanovenou 

znaleckým posudkem, 

  

- dne 15.9.2014 přijalo Zastupitelstvo města Přerova na svém 25. zasedání usnesení č. 1152/25/3/2014, 

kterým v bodě 1. schválilo zřízení práva stavby dle ust. § 1240 a násl. občanského zákoníku k 

pozemkům p.č. 3343/1, p.č. 3344/3, p.č. 3344/4, p.č. 3345/2, p.č. 3345/147 a p.č. 3345/16 v k.ú. 

Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerova ve prospěch TK PRECHEZA Přerov o.s. jako 

stavebníka, na jehož základě bude stavebník oprávněn mít na pozemcích stavbu haly na TK 

COURTSOL v areálu TK PRECHEZA Přerov, a to na dobu dočasnou 7 let, za úplatu stanovenou 

znaleckým posudkem, 

  

- dne 5.4.2018 přijala Rada města Přerova na své 89. schůzi usnesení č. 3715/89/7/2018, kterým 

podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova – prodloužení 

lhůty provést stavbu, která byla předmětem smlouvy o zřízení práva stavby uzavřené mezi statutárním 

městem Přerov a TK PRECHEZA Přerov z.s. dne 22.10.2014, nejpozději do 5 let ode dne podpisu 

smlouvy (tj. do 22.10.2019), 

  

- dne 23.4.2018 přijalo Zastupitelstvo města Přerova na svém 38. zasedání usnesení č. 1096/38/3/2018, 

kterým schválilo záměr statutárního města Přerova – prodloužení lhůty provést stavbu, která byla 

předmětem smlouvy o zřízení práva stavby uzavřené mezi statutárním městem Přerov a TK 

PRECHEZA Přerov z.s. dne 22.10.2014, nejpozději do 5 let ode dne podpisu smlouvy (tj. do 

22.10.2019) - záměr byl uveřejněn na úřední desce obce ve dnech 27.4. – 13.5.2018, 

  

- dne 31.5.2018 přijala Rada města Přerova na své 93. schůzi usnesení č. 3897/93/7/2018, kterým 

podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zřízení práva 

stavby uzavřené mezi statutárním městem Přerov a TK PRECHEZA Přerov z.s. dne 22.10.2014, 

kterým byla prodloužena lhůta pro splnění povinnosti ze strany spolku TK PRECHEZA Přerov z.s. 

provést stavbu, která byla předmětem smlouvy, na 5 let ode dne podpisu smlouvy (tj. do 22.10.2019), 

  



- dne 25.6.2018 přijalo Zastupitelstvo města Přerova na svém 40. zasedání usnesení č. 1152/40/3/2018, 

kterým v bodě 1. schválilo uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zřízení práva stavby uzavřené mezi 

statutárním městem Přerov a TK PRECHEZA Přerov z.s. dne 22.10.2014, kterým byla prodloužena 

lhůta pro splnění povinnosti ze strany spolku TK PRECHEZA Přerov z.s. provést stavbu, která byla 

předmětem smlouvy, na 5 let ode dne podpisu smlouvy (tj. do 22.10.2019). 

  

2. smlouva o smlouvě budoucí kupní č. MMPr/SML/1074/2014, kterou dne 22.10.2014 uzavřely 

statutární město Přerov jako budoucí prodávající a spolek TK PRECHEZA Přerov z.s. jako budoucí 

kupující: 

  

Obsahem smlouvy o smlouvě budoucí kupní je závazek smluvních stran, že na základě výzvy 

budoucího prodávajícího či budoucího kupujícího, která bude učiněna nejpozději do 1 měsíce po 

uplynutí 6 let a 6 měsíců od uzavření smlouvy o zřízení práva stavby (tj. nejpozději do 22.5.2021), 

uzavřou kupní smlouvu na převod částí pozemků p.č. 3343/1 (trvalý travní porost) o výměře cca 80 

m2, p.č. 3344/3 (ostatní plocha) o výměře cca 30 m2, p.č. 3344/4 (vodní plocha) o výměře cca 30 

m2, p.č. 3345/2 (ostatní plocha) o výměře cca 430 m2, p.č. 3345/14 (ostatní plocha) o výměře cca 

2 100 m2 a p.č. 3345/16 (trvalý travní porost) o výměře cca 170 m2, vše v k.ú. Přerov, které budou 

zastavěny stavbou popsanou v čl. II. smlouvy o zřízení práva stavby (tj. stavbou „Hala na TK-

COURTSOL v areálu TK PRECHEZA Přerov“ dle projektové dokumentace P 7-13 zpracované 

společností AKTÉ projekt s.r.o.). 

  

Podle čl. III. odst. 1 bodu 1. smlouvy o smlouvě budoucí kupní má být kupní smlouva uzavřena tak, že 

kupní cena bude stanovena podle znaleckého posudku pro stanovení ceny v místě a čase obvyklé, s 

tím, že pokud bude podléhat odvodu daně z přidané hodnoty, bude kupní cena navýšena o platnou 

sazbu této daně. 

  

Pro úplnost uvádíme, že uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní č. MMPr/SML/1074/2014 ze dne 

22.12.2014 bylo projednáno v orgánech obce následujícím způsobem: 

  

- dne 6.8.2014 přijala Rada města Přerova na své 96. schůzi usnesení č. 3653/96/6/2014, kterým v 

bodě 1. schválila záměr úplatného převodu nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - 

částí pozemků p.č. 3343/1 (trvalý travní porost) o výměře cca 80 m2, p.č. 3344/3 (ostatní plocha) o 

výměře cca 30 m2, p.č. 3344/4 (vodní plocha) o výměře cca 30 m2, p.č. 3345/2 (ostatní plocha) o 

výměře cca 430 m2, p.č. 3345/14 (ostatní plocha) o výměře cca 2 100 m2 a p.č. 3345/16 (trvalý travní 

porost) o výměře cca 170 m2, vše v k.ú. Přerov – záměr byl uveřejněn na úřední desce obce ve dnech 

8.8. – 22.8.2014,  

- dne 10.9.2014 přijala Rada města Přerova na své 99. schůzi usnesení č. 3801/99/6/2014, kterým v 

bodě 2. podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nemovitých věcí ve 

vlastnictví statutárního města Přerova - částí pozemků p.č. 3343/1 (trvalý travní porost) o výměře cca 

80 m2, p.č. 3344/3 (ostatní plocha) o výměře cca 30 m2, p.č. 3344/4 (vodní plocha) o výměře cca 30 

m2, p.č. 3345/2 (ostatní plocha) o výměře cca 430 m2, p.č. 3345/14 (ostatní plocha) o výměře cca 2 

100 m2 a p.č. 3345/16 (trvalý travní porost) o výměře cca 170 m2, vše v k.ú. Přerov, do vlastnictví TK 

PRECHEZA Přerov o.s., s tím, že na prodej pozemků bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí 

kupní, přičemž kupní smlouva bude uzavřena za podmínek uvedených v návrhu smlouvy,  

  

- dne 15.9.2014 přijalo Zastupitelstvo města Přerova na svém 25. zasedání usnesení č. 1152/25/3/2014, 

kterým v bodě 2. schválilo úplatný převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - 

částí pozemků p.č. 3343/1 (trvalý travní porost) o výměře cca 80 m2, p.č. 3344/3 (ostatní plocha) o 

výměře cca 30 m2, p.č. 3344/4 (vodní plocha) o výměře cca 30 m2, p.č. 3345/2 (ostatní plocha) o 

výměře cca 430 m2, p.č. 3345/14 (ostatní plocha) o výměře cca 2 100 m2 a p.č. 3345/16 (trvalý travní 

porost) o výměře cca 170 m2, vše v k.ú. Přerov, do vlastnictví TK PRECHEZA Přerov o.s., s tím, že 

na prodej pozemků bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní, přičemž kupní smlouva bude 



uzavřena za podmínek uvedených v návrhu smlouvy.  

  

Užívání stavby „HALA NA TK-COURTSOL v areálu TK Precheza Přerov - I. etapa“ bylo povoleno 

kolaudačním souhlasem č. 55/2019, který vydal Magistrát města Přerova - Odbor stavebního úřadu a 

životního prostředí dne 24.4.2019 pod č.j. MMPr/097206/2019/Sk. 

  

Stavba byla zaměřena geometrickým plánem č. 7324-95/2021 ze dne 1.6.2021 na pozemku p.č. 

3345/14 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 2 062 m2 v k.ú. Přerov, který vznikl sloučením 

části pozemku p.č. 3345/2 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 155 m2, části pozemku p.č. 3345/14 

(ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 1 884 m2 a části pozemku p.č. 3345/16 (trvalý travní porost) o 

výměře 23 m2, vše v k.ú. Přerov. 

  

Stavba byla zapsána do katastru nemovitostí dne 11.6.2021 v řízení sp.zn. Z-3560/2021-808 jako jiná 

stavba bez čp/če na pozemku p.č. 3345/14 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 2 062 m2 v k.ú. 

Přerov, a to jako součást práva stavby zřízené k pozemkům p.č. 3343/1, p.č. 3344/3, p.č. 3344/4, p.č. 

3345/2, p.č. 3345/14 a p.č. 3345/16, vše v k.ú. Přerov, s účelem stavby - víceúčelová stavby a platností 

práva stavby do 22.10.2021.  

  

Znaleckým posudkem č. 2021/39, který vyhotovil znalec *** dne 3.5.2021, byla stanovena cena 

pozemku p.č. 3345/17 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 2 062 m2 v k.ú. Přerov v místě a čase 

obvyklá na 1.770.330,- Kč (pozn. pozemek p.č. 3345/17 v k.ú. Přerov je pozemkem, na němž byla 

předmětná stavba zaměřena původním geometrickým plánem č. 677140/2018 ze dne 16.10.2018, který 

však nebyl z důvodu jeho nevhodného zpracování podkladem pro zápis stavby do katastru nemovitostí 

a místo něhož byl zpracován nový geometrický plán č. 7324-95/2021 ze dne 1.6.2021, kterým byla 

předmětná stavba zaměřena na pozemku p.č.3345/14 v k.ú. Přerov – viz výše).  

  

Podle čl. III. odst. 1 bodu 1. smlouvy o smlouvě budoucí kupní by kupní cena za převod pozemku p.č. 

3345/14 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 2 062 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města 

Přerova do vlastnictví spolku TK PRECHEZA Přerov z.s. měla činit 1.770.330,- Kč a měla by být 

navýšena o částku 371.796,30 Kč odpovídající platné sazbě daně z připadané hodnoty (21 % DPH). 

  

Vzhledem k tomu, že čl. I. odst. 1 a 3 smlouvy o smlouvě budoucí kupní obsahuje závazek smluvních 

stran, že uzavřou kupní smlouvu na základě výzvy budoucího prodávajícího či budoucího kupujícího, 

která bude učiněna nejpozději do 1 měsíce po uplynutí 6 let a 6 měsíců od uzavření smlouvy o zřízení 

práva stavby (tj. nejpozději do 22.5.2021), přičemž podle ust. § 1788 odst. 1 občanského zákoníku 

platí, že nevyzve-li oprávněná strana zavázanou stranu k uzavření smlouvy včas, povinnost uzavřít 

budoucí smlouvu zaniká, bylo nutné, aby jedna ze smluvních stran vyzvala druhou smluvní stranu k 

uzavření kupní smlouvy nejpozději do 22.5.2021.  

  

S ohledem na výše uvedené vyzvalo statutární město Přerov spolek TK PRECHEZA Přerov z.s. k 

uzavření kupní smlouvy svým sdělením ze dne 12.5.2021, které bylo spolku TK PRECHEZA Přerov 

z.s. doručeno dne 17.5.2021, a to i přesto, že v době zaslání výzvy ještě nebyl proveden zápis 

předmětné stavby do katastru nemovitostí, byť tato stavba již fyzicky existovala a bylo povoleno její 

užívání (jak již bylo uvedeno výše, byl zápis stavby do katastru nemovitostí proveden dne 11.6.2021 v 

řízení sp.zn. Z- 3560/2021-808).  

  

Vzhledem k tomu, že spolek TK PRECHEZA Přerov z.s. odboru správy majetku a komunálních 

služeb nesdělil, že na základě žádosti spolku TK PRECHEZA Přerov z.s. došlo k zápisu předmětné 

stavby do katastru nemovitostí a odbor správy majetku a komunálních služeb tuto skutečnost zjistil 

nahlédnutím do katastru nemovitostí dálkovým přístupem až dne 2.7.2021, zaslal odbor správy 

majetku a komunálních služeb spolku TK PRECHEZA Přerov z.s. návrh kupní smlouvy, který 

odpovídal stavu zápisů v katastru nemovitostí po provedení zápisu předmětné stavby do katastru 

nemovitostí, až dne 2.7.2021. 

  



S ohledem na skutečnost, že ve smlouvě o smlouvě budoucí kupní není sjednána lhůta, ve které jsou 

smluvní strany povinny uzavřít kupní smlouvu, byl spolek TK PRECHEZA Přerov z.s. povinen 

uzavřít smlouvu podle ust. § 1786 občanského zákoníku bez zbytečného odkladu poté, co byl k tomu 

vyzván statutárním městem Přerov.  

  

Vzhledem k tomu, že podle čl. VII. odst. 1 smlouvy o zřízení práva stavby platí, že uplynutím doby, 

na kterou bylo právo stavby zřízeno, právo stavby zaniká, s tím, že stavba tímto okamžikem přestává 

být součástí práva stavby a stává se součástí pozemků, přičemž podle čl. III. smlouvy o zřízení práva 

stavby bylo právo stavby zřízeno na dobu 7 let ode dne právních účinků vkladu práva stavby do 

veřejného seznamu (tj. do 22.10.2021), je za současného stavu nutné uzavřít kupní smlouvu a podat na 

jejím základě návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí nejpozději dne 22.10.2021 

(právní účinky vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí vznikají zpětně k okamžiku podání 

návrhu na vklad). 

  

Ve věci uzavření kupní smlouvy na převod pozemku p.č. 3345/14 v k.ú. Přerov z vlastnictví 

statutárního města Přerova do vlastnictví spolku TK PRECHEZA Přerov z.s. proběhlo dne 

29.7.2021 jednání za účasti zástupců statutárního města Přerova a členky představenstva spolku 

TK PRECHEZA Přerov z.s. paní Ing. Daniely Huťkové.  

Ze strany paní Ing. Huťkové bylo na jednání sděleno, že spolek TK PRECHEZA Přerov z.s. v 

současné době nemá finanční prostředky na koupi pozemků dle kupní smlouvy. S ohledem na 

výše uvedené bylo navrženo, že by v orgánech obce mohla být projednána možnost uzavření 

dodatku ke smlouvě o zřízení práva stavby, kterým by došlo ke změně doby trvání práva stavby 

ze 7 let ode dne právních účinků vkladu práva stavby do veřejného seznamu (tj. do 22.10.2021) 

na 9 let ode dne právních účinků vkladu práva stavby do veřejného seznamu (tj. do 22.10.2023) a 

s tím spojené změně výše úhrady za zřízení práva stavby a současně možnost uzavření dodatku 

ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní, kterou by se posunula doba uzavření kupní smlouvy do 

roku 2023 s tím, že přesný termín by byl stanoven dle potřeby s ohledem na zánik práva stavby. 

  

Paní Ing. Huťková sdělila odboru správy majetku a komunálních služeb dne 29.7.2021, že po 

dnešním jednání by spolek TK PRECHEZA Přerov z.s rád požádal statutární město Přerov o 

prodloužení smlouvy o zřízení práva stavby, s tím, zda by do materiálů na jednání orgánů obce 

mohla být zapracována stávající odhadní cena pozemku pod budovou tenisové haly.  
V souvislosti s prodloužením doby trvání práva stavby uvádíme, že podle ust. § 1245 občanského 

zákoníku platí, že trvání práva stavby lze prodloužit pouze se souhlasem osob, pro které jsou na 

pozemku zapsána zatížení v pořadí za právem stavby. Vzhledem k tomu, že pozemky p.č. 3343/1 a 

p.č. 3345/16, oba v k.ú. Přerov, byly po jejich zatížení právem stavby na základě smlouvy o zřízení 

práva stavby č. MMPr/SML/1065/2014 ze dne 22.10.2014, na jejímž základě byl povolen vklad práva 

stavby do katastru nemovitostí v řízení sp.zn. V-6595/2014-808 s právními účinky vkladu práva ke dni 

22.10.2014, zatíženy věcným břemenem ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, 

se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, spočívajícím v právu oprávněného ze 

služebnosti zřídit, uložit a provozovat kabelové vedení elektrické energie NN na pozemcích p.č. 

3343/1 a p.č. 3345/16, oba v k.ú. Přerov, v rozsahu zaměřeném geometrickým plánem č. 688-75/2018 

ze dne 10.1.2019 a v právu oprávněného a jím pověřených třetích osob vstupovat a vjíždět na tyto 

pozemky za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění 

kabelového vedení elektrické energie NN, které bylo do katastru nemovitostí vloženo na základě 

smlouvy o zřízení služebnosti č. MMPr/SML/0725/2019 ze dne 28.3.2019, na jejímž základě byl 

povolen vklad věcného břemene do katastru nemovitostí v řízení sp.zn. V-2831/2019-808 s právními 

účinky vkladu práva k 20.5.2019, bude možné prodloužit dobu trvání práva stavby pouze se 

souhlasem společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 

  

S ohledem na výše uvedené požádal odbor správy majetku a komunálních služeb společnost ČEZ 

Distribuce a.s. dne 2.8.2021 o vydání souhlasu s prodloužením trvání práva stavby dle ust. § 1245 

občanského zákoníku o 2 roky (tj. do 22.10.2023). V návaznosti na žádost odboru správy majetku a 

komunálních služeb společnost ČEZ Distribuce a.s. svým sdělením sp.zn. 1117689488 ze dne 

12.8.2021 udělila souhlas s prodloužením trvání práva stavby dle ust. § 1245 občanského zákoníku o 2 



roky (tj. do 22.10.2023).  

Dodatkem č. 2 ke smlouvě o zřízení práva stavby budou provedeny následující změny smlouvy o 

zřízení práva stavby č. MMPr/SML/1065/2014, kterou dne 22.10.2014 uzavřely statutární město 

Přerov jako vlastník pozemků a spolek TK PRECHEZA Přerov z.s. jako stavebník, ve znění 

dodatku č. 1 ze dne 28.6.2018:  
1. doba trvání práva stavby se prodlužuje ve smyslu ust. § 1245 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů, o 2 roky na dobu 9 let ode dne právních účinků vkladu práva 

stavby do veřejného seznamu na základě smlouvy (tj. do 22.10.2023), 

  

2. stavebník se zavazuje zaplatit vlastníkovi za dobu trvání práva stavby od 23.10.2021 do 22.10.2023 

(tj. za dobu 2 let, o kterou se trvání práva stavby prodlužuje), celkovou úplatu včetně DPH (21%) ve 

výši 310.002,- Kč, jejíž výše byla stanovena na základě znaleckého posudku č. 27/2021, který 

vyhotovil znalec Ing. Dan Hos dne 10.8.2021. 

V souvislosti se změnou výše úplaty za zřízení práva stavby, která bude provedena v návaznosti na 

prodloužení doby trvání práva stavby, uvádíme, že celková výše úplaty za dobu trvání práva stavby od 

23.10.2021 do 22.10.2023 (tj. za dobu 2 let, o kterou se trvání práva stavby prodlužuje) byla stanovena 

znaleckým posudkem č. 27/2021, který vyhotovil znalec *** dne 10.8.2021, takto: 

  

- stavební plat pro období 23.10.2021 až 22.10.2023 (tj. 2 roky) ve výši 10.675,- Kč/měsíc bez DPH, 

- celková úplata za období 23.10.2021 až 22.10.2023 (tj. 2 roky) ve výši 256.200,- Kč bez DPH, tj. 

310.002,- Kč včetně DPH (21%).  

  

Dodatkem č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní budou provedeny následující změny 

smlouvy o smlouvě budoucí kupní č. MMPr/SML/1074/2014, kterou dne 22.10.2014 uzavřely 

statutární město Přerov jako budoucí prodávající a spolek TK PRECHEZA Přerov z.s. jako 

budoucí kupující: 
  

a) v čl. I. smlouvy se doplňuje nový odst. 4. ve znění: 

  

„4. Smluvní strany se zavazují, že na základě výzvy budoucího prodávajícího k uzavření kupní smlouvy 

ze dne 12.5.2017, která byla budoucímu kupujícímu doručena dne 17.5.2021, uzavřou kupní smlouvu 

nejpozději dne 22.7.2023.“ 

  

b) stávající čl. I. odst. 4. smlouvy se v návaznosti na změnu dle písm. a) nově označuje jako čl. I. odst. 

5. smlouvy, 

  

c) znění čl. III. odst. 1 bodu 1. smlouvy o smlouvě budoucí kupní, které upravuje způsob stanovení 

kupní ceny za předmět převodu jako jednu z podstatných náležitostí kupní smlouvy, se nahrazuje 

textem: 

  

„kupní cena za předmět převodu se stanoví dohodou smluvních stran ve výši 1.770.330,- Kč, jejíž výše 

odpovídá znaleckému posudku č. 2021/39, který vyhotovil znalec *** dne 3.5.2021 na stanovení ceny 

předmětu převodu v místě a čase obvyklé, s tím, že pokud bude dodání pozemků podléhat dani z 

přidané hodnoty, bude kupní cena navýšena o daň z přidané hodnoty v platné sazbě daně“ 

  

d) znění čl. IV. odst. 1. a 2. smlouvy o smlouvě budoucí kupní, které upravuje další postup smluvních 

stran a povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč v případě nesplnění povinnosti 

smluvních stran uzavřít kupní smlouvu, se s ohledem na změnu dle písm. a) nahrazuje textem: 

  

„1. V případě, že jakákoli ze smluvních stran nesplní závazek uvedený v čl. I. odst. 4. této smlouvy, je 

druhá smluvní strana oprávněna žádat soud, aby určil obsah kupní smlouvy uvedené v čl. III. této 

smlouvy. 

  

2. V případě, že jakákoli ze smluvních stran nesplní závazek uvedený v čl. I. odst. 4. této smlouvy, je 

povinna zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč (slovy: 



pětsettisíckorunčeských). Sjednanou smluvní pokutou není dotčeno právo na náhradu škody. Smluvní 

pokuta je splatná na základě písemné výzvy, a to do 10 (deseti) dnů ode dne jejího doručení.“ 

  

Pro úplnost uvádíme, že v rámci realizace stavby „HALA NA TK-COURTSOL v areálu TK Precheza 

Přerov“ byla kromě I. etapy, která zahrnovala výstavbu tenisové haly, realizována rovněž II. etapa, 

která zahrnovala přístavbu tenisové haly - stavební objekt SO 102.2 - Provozní zázemí tenisové haly. 

  

Užívání přístavby tenisové haly - provozního zázemí tenisové haly bylo povoleno kolaudačním 

souhlasem č. 136/2021, který vydal Magistrát města Přerova - Odbor stavebního úřadu a životního 

prostředí dne 30.6.2021 pod č.j. MMPr/129064/2019/Sk. 

  

Přístavba tenisové haly - provozního zázemí tenisové haly byla zaměřena geometrickým plánem č. 

7259-10/2021 ze dne 16.6.2021 na části pozemku p.č. 3344/3 (ostatní plocha – jiná plocha) o 

výměře 402 m2, části pozemku p.č. 3345/2 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 190 m2 a části 

pozemku p.č. 76 m2, vše v k.ú. Přerov, které se podle geometrického plánu č. 7259-10/2021 ze dne 

16.6.2021 mají sloučit s pozemkem p.č. 3345/14 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 2 062 m2 v 

k.ú. Přerov, který má mít po sloučení nově výměru 2 730 m2.  

  

V souvislosti s realizací stavby „HALA NA TK-COURTSOL v areálu TK Precheza Přerov - II. etapa“, 

která zahrnovala výstavbu provozního zázemí tenisové haly, byla mezi statutárním městem Přerov 

jako vlastníkem pozemků, na nichž byla stavba realizována a spolkem TK PRECHEZA Přerov z.s. 

jako investorem stavby uzavřena v minulosti pouze smlouva o právu provést stavbu č. MMPr-

SML/1712/2018 ze dne 18.12.2018.  

  

Obsahem smlouvy o právu provést stavbu bylo udělení souhlasu statutárního města Přerova jako 

vlastníka pozemků p.č. 3344/3 (ostatní plocha) o výměře 1 522 m2, p.č. 3344/4 (vodní plocha) o 

výměře 2 105 m2, p.č. 3345/2 (ostatní plocha) o výměře 1 178 m2, p.č. 3345/14 (ostatní plocha) o 

výměře 2 174 m2 a p.č. 3345/16 (trvalý travní porost) o výměře 709 m2, vše v k.ú. Přerov, spolku TK 

PRECHEZA Přerov z.s. k umístění předmětné stavby na výše uvedených pozemcích ve smyslu ust. § 

86 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, se vstupem stavebníka a jím pověřených třetích osob na 

dotčené pozemky v souvislosti s realizací stavby, k provedení předmětné stavby na výše uvedených 

pozemcích ve smyslu ust. § 110 odst. 2 písm. a) stavebního zákona a stanovení práv a povinností 

smluvních stran při realizaci předmětné stavby (pozn. pozemky p.č. 3345/2, p.č. 3345/14 a p.č. 

3345/16, vše v k.ú. Přerov, jsou označeny způsobem, který odpovídá stavu zápisů v katastru 

nemovitostí před provedením zápisu stavby „HALA NA TK-COURTSOL v areálu TK Precheza Přerov 

- I. etapa“ do katastru nemovitostí na podkladě geometrického plánu č. 7324-95/2021 ze dne 1.6.2021 

– viz výše). 

Za účelem vypořádání majetkoprávních vztahů k pozemkům pod stavbou „HALA NA TK-COURTSOL 

v areálu TK Precheza Přerov - II. etapa“ přijala Rada města Přerova na své 8. schůzi konané dne 

11.2.2019 usnesení č. 213/8/7/2019, kterým schválila záměr úplatného převodu nemovitých věcí z 

majetku statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 3343/3 (ostatní plocha) o výměře cca 370 m2, 

p.č. 3345/2 (ostatní plocha) o výměře cca 70 m2, p.č. 3345/14 (ostatní plocha) o výměře cca 132 m2, 

p.č. 3345/16 (trvalý travní porost) o výměře cca 70 m2, vše v k.ú. Přerov. Výše uvedený záměr 

statutárního města Přerova však nebyl uveřejněn na úřední desce obce.  

  

Vzhledem k tomu, že v mezidobí došlo k provedení zápisu stavby tenisové haly do katastru 

nemovitostí na základě geometrického plánu č. 7324-95/2021 ze dne 1.6.2021, čímž došlo ke změně 

geometrického a polohového určení pozemků p.č. 3345/2, p.č. 3345/14 a p.č. 3345/16 v k.ú. Přerov, a 

vzhledem k tomu, že předmětem převodu by měla být část pozemku p.č. 3344/3 v k.ú. Přerov o větší 

výměře než je uvedena v záměru statutárního města Přerova, nelze již dříve schválený záměr 

statutárního města pro vypořádání majetkoprávních vztahů použít.  

  

S ohledem na výše uvedené přijala Rada města Přerova na své 67. schůzi konané dne 3.8.2021 



usnesení č. 2466/67/7/2021 bod 3., kterým schválila záměr statutárního města Přerova - úplatný 

převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 3344/3 (ostatní 

plocha – jiná plocha) o výměře 402 m2, části pozemku p.č. 3345/2 (ostatní plocha – jiná plocha) o 

výměře 190 m2 a části pozemku p.č. 3345/16 (trvalý travní porost) o výměře 76 m2, vše v k.ú. Přerov, 

které se podle geometrického plánu č. 7259-10/2021 ze dne 16.6.2021 slučují s pozemkem p.č. 

3345/14 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 2 062 m2 v k.ú. Přerov. Občanská veřejnost bude s 

výše uvedeným záměrem seznámena jeho zveřejněním na úřední desce obce ve dnech 5.8. – 

21.8.2021. 

  

Poté, co bude vyhotoven znalecký posudek na stanovení ceny části pozemku p.č. 3344/3 (ostatní 

plocha – jiná plocha) o výměře 402 m2, části pozemku p.č. 3345/2 (ostatní plocha – jiná plocha) o 

výměře 190 m2 a části pozemku p.č. 3345/16 (trvalý travní porost) o výměře 76 m2, vše v k.ú. Přerov, 

v místě a čase obvyklé, bude v orgánech obce projednáno uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní 

mezi statutárním městem Přerov jako budoucím prodávajícím a spolkem TK PRECHEZA Přerov z.s. 

jako budoucím kupujícím na převod výše uvedených částí pozemku za cenu v místě a čase obvyklou. 

  

Předmětem předlohy je schválení uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o zřízení práva stavby, 

kterou uzavřely statutární město Přerov jako vlastník pozemků a spolek TK PRECHEZA 

Přerov z.s. jako stavebník dne 22.10.2021, kterým by mělo dojít k prodloužení doby trvání práva 

stavby a změně výše úplaty za zřízení práva stavby, která má být provedena v návaznosti na 

prodloužení doby trvání práva stavby a schválení uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí 

smlouvě kupní, kterou uzavřely statutární město Přerov jako budoucí prodávající a spolek TK 

PRECHEZA Přerov z.s. jako budoucí kupující dne 22.10.2021 na převod částí pozemků p.č. 

3343/1, p.č. 3344/3, p.č. 3344/4, p.č. 3345/2, p.č. 3345/14 a p.č. 3345/16, vše v k.ú. Přerov, kterým 

by mělo dojít mj. ke stanovení výše kupní ceny a doby, do které budou smluvní strany povinny 

uzavřít kupní smlouvu.  

 

 


